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• Tesis girişlerinde araç ve 
ekipman dezenfeksiyon 
yeri olmalı, ziyaretçi trafiği 
en alt düzeyde tutulmalıdır.

• Tesislere giren herkes, girişte 
cevaplamaları gereken soruları 
barındıran bir defterle, kayıt altına 
alınmalıdır.

• Çiftliğe giren herkes için yeterli 
sayı ve temizlikte duş imkanı 
sağlanmalıdır.

• Gerekli alet ve ekipmanların dışında 
çiftliğe eşya girişine izin verilmemeli, 
çalışanların telefon, saat, yüzük ve 
benzeri takıları içeri alınmamalıdır. 
İçeriye girmesi gereken her şey, 
mutlaka dezenfekte edilmelidir.

Biyogüvenlik için 10 Adım Hastalıksız sürüler ve başarılı bir üretim için 
Biyogüvenlik tartışılmaz bir gerekliliktir
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• Çiftlikler arasında 

bırakılan mesafeler, iyi bir 
fiziksel önlemdir.

• Tel çitler, giriş-çıkışın 
denetim altında olması, 
“temiz-kirli”alanların 
tanımlanmış olması gerekir.

• Böcek ve haşereler için elverişli, 
nemli ortamlar oluşturacak 
yabani ot ve bitkiler kontrol altına 
alınmalıdır.

• Kemirgen ve diğer haşeratlar 
için yeterli bir mücadele 
sağlanmalıdır.

• Ziyaretçiler için uyarıcı, yeterli 
tabela ve işaretler konulmalıdır.

• Dış ortama ait kıyafetler, 
çiftlik içinde giyilecek 
giysi ve ayakkabılarla 
değiştirilmelidir.

• Sürü ile temas öncesinde 
botlar dezenfektanlı daldırma 
çukuruna sokulmalı, el 
dezenfektanları ile eller 
temizlenmelidir

• Çiftlik girişi ile kümes ve diğer binalar 
arasındaki beton yollar düzenli 
olarak temizlenmelidir.

• Ortalığa saçılmış olan döküntü 
yemler temizlenmelidir.

• Ölü hayvanların imhası, günlük 
olarak ve doğru şekilde yapılmalıdır.

• Kemirgen ve haşarat kontrol 
ölçümleri düzenli olarak kayıt altına 
alınmalıdır.

• Kümese girmeden önce, 
botların değiştirilmesini 
sağlayan fiziki engel veya 
alanlar oluşturulmalıdır.

• Kapıların kapalı ve kilitli 
olması ve kenarlarında açıklıklar 
olmaması sağlanmalıdır.

• Yabani kuş ve böceklerin kümes 
içine girişi önlenmiş olmalıdır.

• Kümes içine girecek her türlü 
alet-ekipmanın dezenfekte 
edildikten sonra içeriye girişine 
izin verilmelidir.

C O B B - V A N T R E S S . C O M
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• Çiftlik çalışanlarının 

başka kanatlılarla teması 
olmamalı ve çalışanların 
hiç bir kanatlı hayvan 
barındırmasına izin 
verilmemelidir.

• Tüm çalışanlar, kendilerine ait kanatlı 
barındırmayacaklarını ve sahada her 
türlü kanatlıdan uzak duracaklarını 
yazılı olarak beyan etmelidirler.

• Ziyaretçiler, ziyaret programlarını 
sürü yaşı ve sağlık durumlarını göz 
önüne alarak planlamalıdırlar.

• İş dışında, başka kanatlılarla 
olabilecek tesadüfi temaslar dikkate 
alınmalıdır.

Kanatlılarla temas
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• Düzenli temiz ve taze 

içme suyu sağlanmasına 
yönelik, hatların haftalık 
olarak yıkama ve 
temizlikleri yapılmalıdır.

• Benzer program, devre 
aralarında da uygulanmalıdır.

• Suyun kimyasal ve mikrobiyolojik 
açıdan uygunluğu, yapılacak 
testlerle ortaya konulmalıdır.

• Su bilinen temiz bir kaynaktan 
sağlanmalı, açık ortam su 
kaynakları kullanılmamalıdır.

İçme suyu

Fiziki Önlemler
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• Temiz ham maddeler 

kullanılmalıdır.
• Salmonella önleyici olarak 

yasaların izin verdiği ısıl 
işlem/kimyasal uygulamalar 
yapılmalıdır.

• Yem kamyonu, silo ve hatlarının 
bakım ve idaresini iyi planlayarak, 
temiz ve taze yem akışı 
sağlanmalıdır.

Yem

Çiftlik İçi önlemleri
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• Öncelik daima sürüye 

hastalıkların bulaşmasını 
önlemek olmalıdır.

• Çiftlik veya bir kümeste 
hastalık çıkması durumunda 
yapılması gerekenler, bir plan 
halinde ortaya konulmalıdır.

• İzolasyon ve karantina süreçleri 
geliştirilmeli ve gerektiğinde 
uygulanmalıdır.

• Çevredeki hastalık riskleri izlenip, 
daima hazırlıklı olunmalıdır. 

Hastalık

Kümes Girişi
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• Çalışanlarla, güvene dayalı 
bir kültür oluşturulmalıdır.

• Öncelikler belirlenmeli, 
uygulanabilir prosedürler 
tanımlanmalı ve bunların ne ölçüde etkili 
olduğu düzenli şekilde izlenmelidir.

• Biyogüvenlik kültürünün oluşturulması 
amacıyla, tüm takım arkadaşlarını 
kapsayacak eğitimler verilmelidir.

• Her zaman, çalışanların biyogüvenlik 
kurallarına uyduklarından emin 
olunmalıdır.

• Biyogüvenlik ile ilgili programlar basit ve 
uygulanabilir olmalı, şirket üst yönetimince 
desteklenmelidir.

Biyogüvenlik 
Kültürü Oluşturma

Çiftlik Girişindeki 
Önlemler
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• Altlık materyali hangi 

malzeme olursa olsun 
(talaş/saman/çeltik 
kavuzu), tedarikçiden 
çiftlikteki depoya nakil 
aşamaları tamamen kapalı ortamlarda 
yapılmalıdır.

• Altlık materyali organik asitler veya 
kullanılması yasal kimyasallarla işlem 
görmelidir.

• Bilinen ve onaylı kaynaklardan tedarik 
edilmelidir.

• Kullanılan altlığın çiftlikten çıkarılması 
ve gerekiyorsa imhası, yerel mevzuatlar 
göz önüne alınarak planlanmalıdır.

Altlık Materyali

GÜVENLI 
ALAN

 

KAPALI


